
İŞ DÜNYASI İLE EĞİTİM ARASINDA KÖPRÜ OLACAK 
15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi 
kuruluyor

Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri 
MODEL ÇALIŞTAYI BAŞLADI

METEK III Operasyonu 
Hibe Bileşeni Projeleri 
Protokol İmza Töreni 
düzenlendi

KALİTE MODELLERİNE DAİR  
İtalya Çalışma Ziyareti 
Gerçekleştirildi

14 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi 
25 mesleki ve teknik alanını kapsayacak.

Mesleki ve teknik eğitimde Kalite Güvencesi 
çalışmaları kapsamında Kalite İzleme Araçları 
güncellenmesine ilişkin bir çalıştay düzenlendi.

2-3 Mart tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 
çalıştaya MTEGM ve İl Müdürlükleri temsilcileri, 
Okul Yöneticileri, Dış Değerlendiriciler ve 
Öğretmenler katıldı. METEK III projesi 
kapsamında şu ana kadar yapılan mesleki ve 
teknik eğitimde Kalite Güvencesi çalışmaları 
için katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Sahadaki 
tecrübeler daha etkili Kalite Güvencesi Sistemi 
için kaynak niteliğinde olacak.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarında çalışan mesleki ve teknik 
alan öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak 
için 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.
METEK III Projesi kapsamında kurulacak Merkezler sektördeki son 
gelişmelere uygun eğitimleri öğretmenler için koordine edecek. 
Kurulacak Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri ile alan öğretmenlerinin 

eğitim ihtiyaç analizi düzenli olarak yapılacak ve sürekli mesleki 
gelişimi takip edilecek. Bu sayede planlanan iş başında eğitim 
faaliyetlerinin doğru hedef kitleye ulaşması amaçlanıyor. 
Okul Temelli Mesleki Gelişim yaklaşımına dinamik olarak katkı 
sağlayacak Merkezler, mesleki ve teknik eğitimde mesleki gelişim 
ihtiyaçlarının etkili karşılanması için odak noktaları olacak.

Mesleki ve teknik eğitimde kalite yaklaşımlarının incelenmesi amacıyla, 
mesleki ve teknik eğitimin farklı paydaşlarından temsilcilerin yer 
aldığı bir heyet 21-25 Mart 2022 tarihleri arasında İtalya’ya bir çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında aralarında İtalya Eğitim Bakanlığı, Yüksek Teknoloji 
Enstitüleri (ITS) ve İtalya eğitim sisteminde kalite ve izleme çalışmaları 

gerçekleştiren çeşitli kurumlar ile görüş alışverişinde bulunuldu. 
Bu vesileyle katılımcılar, kalite süreçlerini eğitim izleme sisteminin 
merkezine koymuş bir ülke olan İtalya’nın uygulamalarını yerinde 
gözleme fırsatı buldu.

Söz konusu ziyaretin, mesleki ve teknik eğitimde kalite çalışmalarına, 
İtalya deneyimini aktararak katkı sağlaması bekleniyor.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Çalışma Modelinin görüşüldüğü 
Çalıştaylar serisinin ilki 23-25 Mart tarihlerinde Antalya’da ikincisi 28-
30 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.
Millî Eğitim Bakanlığı ilgili Genel Müdürlükleri ile Meslekî ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcileri ve alan uzmanları, Sektörel 
Mükemmeliyet Merkezlerinin okul yöneticileri, Antalya ve İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve pilot okulların yöneticileri, 
Üniversitelerden temsilciler ve mesleki gelişim alanında görev yapan 

sosyal ortaklar temsilcileri Merkezlerin insan kaynakları yapısı, mevzuat 
temeli, görev ve sorumlulukları gibi konuları görüşmek üzere bir araya 
geldi.

Çalıştaylar sonucunda projenin odak noktasında bulunan Merkezlerin 
mümkün olan en kapsayıcı ve işlevsel biçimde hayata geçirilmesi ve 
sürdürülebilir bir biçimde yürütülmesi için gerekli çalışmaların temelinin 
hazırlanması amaçlanıyor. 

Genel Müdürlüğümüzün Operasyon Faydalanıcısı olduğu Sektörel 
Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu kapsamında yürütülen 
Hibe Bileşeni ile  sektör temsilcilerinden sosyal ortakları projeleri 
destekleniyor, 18 projeye toplam 8 Milyon Avro’yu aşkın destek 
sağlanıyor. Hibe bileşeni ile mesleki ve teknik eğitime yönelik olarak 
görev yapan sosyal ortakların bünyelerinde Sektörel Yetkinlik Geliştirme 
Merkezleri kuruluyor. Bu sayede sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda 
mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenlerinin, uygulama metodolojisini 
kullanarak mesleki becerilerinin artırılması amaçlanıyor. 
Hibe Bileşeni başvuruları sonucunda hibe almaya hak kazanan projeler 
ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokollerin imza 
töreni Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Nazan ŞENER’in 
katılımlarıyla 25 Mart Cuma günü Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlendi. 

Sayın ŞENER, açılış konuşmalarında çağın gerekliliklerine ve günden 
güne değişen ihtiyaçlara uygun bir mesleki ve teknik eğitim için Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından pek çok öncü çalışmaya imza atıldığını, 
mesleki ve teknik eğitimde yaşanan paradigma değişimi, yapılan 
yatırımlar ve sağlanan destekler ile mesleki ve teknik eğitimin katma 
değerinin günden güne arttığını ifade etti. 
Protokoller ile hibe faydalanıcısı kurumların projelerinin uygulama 
süreçlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak 
amaçlanıyor. Sürdürülebilirliği sağlamak adına Operasyonun Teknik 
Yardım Bileşeni kapsamında kurulacak Sektörel Mükemmeliyet 
Merkezleri ile hibe projeleri kapsamında kurulacak Sektörel Yetkinlik 
Geliştirme Merkezlerinin iş birliği halinde çalışması bekleniyor. Bu 
sayede, mesleki eğitim ile iş dünyası arasında karşılıklı etkileşimi olan 
kurumsal bir yapının temelleri atılmış olacak.
Hibe bileşeni faydalanıcılarının listesine https://metek.meb.gov.tr/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

1 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi ise mesleki yabancı dil, mesleğe 
uyumlu matematik ve fen bilimleri uygulamaları üzerine sürekli 
mesleki gelişim faaliyetleri düzenleyecek. 

Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bursa Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 
Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

METEK III Projemiz kapsamında 
bulunan 150 pilot okulumuz 

web sitemizde yayınlandı. 
Projenin pilot okulları çeşitli pilot 

uygulamaların hayata geçmesi 
için her ilde bağlantı noktaları 

olacak. Pilot okullar projenin başat 
faaliyetlerinin gerçekleşmesi 
için önemli birer parça görevi 

yürütecek. Aynı zamanda, pilot 
okullar vasıtasıyla projenin etki 

alanının genişlemesi kadar, köklü 
şekilde biçimlenmesi bekleniyor.

Detaylı bilgi için metek.meb.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Sosyal medyada bİzİ takİp edİn!
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KALİTE İZLEME 
ARAÇLARI 
GÜNCELLENİYOR

İstanbul Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İzmir Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kocaeli Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kocaeli Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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